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Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Podlaskiego Przeglądu
Społecznego”. Powstał on dzięki zaangażowaniu ludzi którzy dzień po dniu
poprzez swoją pracę tworzą społeczną rzeczywistość. Opisujemy działania
prowadzone w ramach naszego projektu systemowego jak także to co dzieje
się w waszych środowiskach. Dziękujemy za zaangażowanie i udział w naszych działaniach, za słowa wsparcia i uśmiech i zapraszam do korzystania
z naszej oferty.
Elżbieta Rajewska – Nikonowicz
Dyrektor ROPS w Białymstoku
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Realizacja szkoleń w ramach projektu
systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku

ROPS w Białymstoku w 2010 r. organizuje specjalistyczne szkolenie ,pt. „Superwizje dla pracowników socjalnych”. Głównym założeniem realizowanej superwizji
jest pomoc pracownikom socjalnym w przyjrzeniu się ich
własnemu doświadczeniu w pracy z klientem oraz wspieranie jego rozwoju zawodowego i osobistego. Superwizja służyć ma rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
i merytorycznych związanych z wykonywaniem pracy,
przez co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy pracownika socjalnego.
W zamkniętym cyklu wsparcia obejmującego
cztery spotkania 3-dniowe co kwartał uczestniczy 45
pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z woj.

podlaskiego. Wszystkie spotkania odbywają się w Best
Western Hotel Żubrówka w Białowieży. Szkolenia prowadzone są przez Panie: Izabelę Sawicką, Annę Wiechcińską - Szymańską oraz Teresę Auguścik- doświadczonych superwizorów w zakresie pomocy społecznej,
terapeutów, rekomendowanych trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2010 r. ROPS w Białymstoku organizuje superwizje jako szkolenie pilotażowe.
Od jej efektów, na które musimy poczekać do zakończenia cyklu oraz od Państwa zapotrzebowania na nie
zależeć będzie to czy w roku 2011 będziemy realizować
kolejną edycję superwizji. Kolejne terminy spotkań superwizyjnych to: 15-17.09.2010 r. oraz 1-3.12.2010 r.

W lipcu i sierpniu 2010 r. zostały zrealizowane następujące szkolenia:

17-18.08.2010 r.

Szkolenie: „Asystentura rodzinna i proces usamodzielnienia”

Marek Święs

Hotel Warszawa
Augustów

19-20.08.2010 r.

Szkolenie: „Kontrakt socjalny w praktyce”

Marek Święs

Hotel Podlasie
Białystok

26-27.08.2010 r.

Szkolenie: „Tworzenie i realizacja indywidualnych
planów pracy z dzieckiem”

Beata PawlakJordan

Hotel Podlasie
Białystok

26-27.08.2010 r.

Szkolenie „Sposoby postępowania z trudnym
klientem pomocy społecznej”

Małgorzata
Szulik

Hotel Podlasie
Białystok
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w drugim półroczu 2010 r. oprócz jednostkowych szkoleń
przygotowuje dla Państwa dwa moduły: pierwszy
to warsztaty szkoleniowe i wsparcie dla Lokalnych
Zespołów Interdyscyplinarnych, drugi to szkolenia
dla pracowników i wolontariuszy instytucji wsparcia
i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Moduł I  - warsztaty szkoleniowe i wsparcie dla
Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, realizowany będzie przez Biuro Projektu i rekrutacja do niego zaplanowana jest na wrzesień.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku
znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gmin należy tworzenie gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych (art. 6 Ustawy
z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw).
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach wsparcia gmin woj. podlaskiego
w realizacji ww. zadania rozpoczyna cykl, na który złożą się:
1. warsztaty obejmujące następujące zagadnienia:
• rola i zadania OPS i Komisji RPA od 1 sierpnia 2010
roku w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminy,
• prawne i formalne aspekty funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI),
• tworzenie LZI krok po kroku, misja i znaczenie LZI,
• tworzenie dokumentacji indywidualnej dla poszczególnych zespołów, system pracy zespołów,
• uprawnienia, zadania i obowiązki poszczególnych
służb i instytucji,
• zasada liderowania, zasady koordynowania pracą zespołu,
• Warsztaty odbywać się będą w wymiarze 24 godzin
merytorycznych (tj. 2 spotkań po 6 godzin) dla dwóch
grup (ok. 30-osobowych).
2. spotkania terapeutyczne i doradztwo specjalistyczne - dla poszczególnych LZI - z ekspertami różnych dziedzin. Łącznie na spotkania przewidzianych
jest 200 godz.
Warunkiem uczestnictwa w cyklu jest zgłoszenie
przez ośrodek pomocy społecznej, poza jego pracownikiem minimum 2 przedstawicieli innych służb społecznych: kuratorów sądowych, policjantów, pedagogów,
pielęgniarek środowiskowych oraz przedstawicieli innych podmiotów wspierających dziecko i rodzinę, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z terenu gminy.
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Moduł II - szkolenia dla pracowników i wolontariuszy instytucji wsparcia i opieki nad dziećmi
i młodzieżą, został zlecony Polskiej Grupie Doradczej
Sp. z o.o. z Białegostoku. W części składowe programu zajęć wchodzą: część warsztatowo – wykładową,
spotkania hospitacyjne oraz spotkania superwizyjne.
Spotkania hospitacyjne odbywać się będą w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Środowiskowy Dom Rodzinny „Nasz Dom” w Białymstoku,
ul. Proletariacka 21, prowadzonej przez Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie DROGA, natomiast spotkania superwizyjne odbywać się będą w trzech wybranych świetlicach, w których pracują uczestnicy szkolenia. Zakres
modułu obejmuje:
1. zrekrutowanie minimum 45 osób (trzy grupy po 15
osób), pracowników i wolontariuszy instytucji wsparcia, opieki nad dziećmi i młodzieżą na terenach wiejskich: świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, ośrodków dziennego pobytu.
2. zrealizowanie szkolenia w wymiarze:
a) minimum 32 godzin merytorycznych dla każdej
grupy (2 szkolenia 2-dniowe dla trzech grup), łącznie
96 godzin,
b) minimum 3 jednodniowe spotkania hospitacyjne
dla każdej grupy, łącznie 9 spotkań,
c) superwizja 6-godzinna raz w miesiącu, minimum 3
spotkania superwizyjne dla każdej z grup, łącznie 9
spotkań.

3. Praca z grupą małą i dużą (etapy prowadzenia grupy,
zadania prowadzącego-opiekuna).
4. Kryzysy a praca w świetlicy (interwencja kryzysowa,
rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, wsparcie społeczne, profilaktyka wypalenia zawodowego).
Blok III - Animacja środowiskowa, organizacja zajęć
1. Animacja grup wielopokoleniowych.
2. Teoria i praktyka zabawy, zajęcia ogólnorozwojowe,
artystyczne.
3. Gry i zabawy, organizacja czasu (propozycje zajęć
i zabaw dla grupy).
Kontrakt socjalny w praktyce
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SZKOLENIA w ramach modułu II składają się z 4 bloków:
Blok I - Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki
1. Elementy pedagogiki niezbędne w pracy świetlicowej.
2. Fazy rozwoju człowieka a działania świetlicy.
3. Działania profilaktyczne i system wychowawczy
w świetlicy (budowanie pozytywnego obrazu dziecka, kary i nagrody, akceptacja).
4. Bezpieczeństwo życia i zdrowia (pierwsza pomoc,
ABC zdrowia).
Blok II - Zasady opieki i wychowania dzieci oraz młodzieży, normy pracy z grupą
1. Komunikacja w grupie (konstruktywna komunikacja,
aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne, negocjacje, mediacje, asertywność).
2. Umiejętności opiekuna w świetlicy (zachowania pomocne w kontakcie z dzieckiem/młodzieżą, strategie
radzenia sobie z problemami i konfliktami, własna
koncepcja pracy).
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4. Analiza pracy – poznawanie swoich mocnych i słabych stron w pracy zawodowej.
5. Ćwiczenia praktyczne w wykorzystaniu zdobytej na
szkoleniu wiedzy.
6. Uczestnictwo w dyskusjach, obserwacja innych
uczestników w czasie prowadzenia zajęć.
Harmonogram modułu II dostępny jest na stronie internetowej www.projekt.rops-bialystok.pl
Szczegółowe informacje na temat modułu udzielają:
Marta Daniszewska 697 974 040 oraz Jolanta Kłusek
692 096 307

Blok IV - Standardy opieki, zakres aktów prawnych,
opracowywanie dokumentacji
1. Zarządzanie świetlicą- kwestie organizacyjne i prawne w świetlicy (regulacje prawne, prowadzona dokumentacja, procedury rekrutacji).
2. Planowanie pracy świetlicowej (układanie planów
pracy, pisanie scenariuszy, planowanie zajęć, w tym
dla społeczności wiejskiej).
SPOTKANIA HOSPITACYJNE obejmować będą następujące zagadnienia:
1. Ogólne zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem Stowarzyszenia, jego misją pomocy w środowisku Białegostoku.
2. Cele i zadania, organizacja i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Rodzinnego „Nasz Dom”.
3. Poznanie specyfikacji problemów pracy wychowawczej z podopiecznymi placówki.
4. Poznanie charakterystycznych cech i zachowań podopiecznych w trakcie zajęć i w czasie wolnym oraz ich
potrzeb i możliwości.
5. Nabycie umiejętności analizy potrzeb i oczekiwań
grupy, oraz wykorzystanie ich w celu tworzenia własnego warsztatu pracy.
6. Nabycie podstaw praktycznych do samodzielnego przygotowania i wdrożenia elementów zajęć rozwojowych.
7. Promocja idei wolontariatu jako elementu pracy, nabywania doświadczenia i umiejętności.
SPOTKANIA SUPERWIZYJNE obejmować będą następujące zagadnienia:
1. Budowanie i wzbogacenie warsztatu metodycznego
pracy uczestników.
2. Wspólne rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych.
3. Uczenie się poprzez działanie, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności.
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HARMONOGRAM SZKOLEŃ DO KOŃCA 2010 ROKU:
28-29.09.2010 r.

Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny”

Dariusz Matuk

Hotel Podlasie
Białystok

30.09-01.10.2010r.

Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny”

Dariusz Matuk

Hotel Podlasie
Białystok

04-05.10.2010 r.

Szkolenie: „Rachunkowość budżetowa w świetle nowej ustawy o finansach publicznych

Anna Jakuć

Hotel Podlasie
Białystok

11-12.10.2010 r.

Szkolenie „Sposoby postępowania z trudnym
klientem pomocy społecznej”

Małgorzata Szulik

Hotel Podlasie
Białystok

20-22.10.2010 r.

Szkolenia dla kadry kierowniczej:
1.„Kreowanie wizerunku instytucji-etyka,
kultura i savoir-vivre”
2.„Skuteczne motywowanie pracowników”
3.„Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy”

Jolanta Sienkiewicz,
Agnieszka Czarkowska,
Iwona Zaborowska

21-22.10.2010 r.

Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny”

Dariusz Matuk

Hotel Podlasie
Białystok

25-27.10.2010 r.

Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe
i asertywność”

Alicja Kruczkowska

Hotel Warszawa
Augustów

25-27.10.2010 r.

Szkolenie „Metody pracy z mieszkańcami dps
i ich aktywizacja”

Iwona Urbańska

Hotel Warszawa
Augustów

28-29.10.2010 r.

Szkolenie „Rachunkowość budżetowa w świetle nowej ustawy o finansach publicznych

Anna Jakuć

Hotel Podlasie
Białystok

03-05.11.2010 r.

Szkolenie „Metody pracy z mieszkańcami dps
i ich aktywizacja”

Iwona Urbańska

Hotel Warszawa
Augustów

03-05.11.2010 r.

Szkolenie: „Przemoc-diagnoza, interwencja
i pomoc”

Anna Tuszyńska

Hotel Warszawa
Augustów

25-26.11.2010 r.

„Kadry i płace od A do Z”

Jan Matulewicz

Hotel Podlasie
Białystok

29-30.11.2010 r.

„Kadry i płace od A do Z”

Jan Matulewicz

Hotel Podlasie
Białystok

01-03.12.2010 r.

Szkolenie specjalistyczne ”Superwizje dla
pracowników socjalnych ops i pcpr” (kontynuacja - grupa zrekrutowana)

Izabela Sawicka, Anna
Wiechcińska-Szymańska,
Teresa Auguścik

Hotel Żubrówka
Białowieża

Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr 17-19.03.2010
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Szkolenie dla kadry kierowniczej
23-25.06.2010 r.

Szkolenie dla kadry kierowniczej realizowane
w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” odbyło
się w dniach 23-25.06.2010 r. w Hotelu Białowieskim
w Białowieży. Uczestniczyło w nim 53 Dyrektorów/
Kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
z województwa podlaskiego.
Każdy uczestnik miał do wyboru jeden z trzech tematów:
1. „Kreowanie wizerunku instytucji – etyka, kultura
i savoir-vivre” - Celem szkolenia było przede wszystkim podniesienie wiedzy dotyczącej etyki i kultury
pracy, podstawowych zasad protokołu dyplomatycznego oraz praktycznych aspektów urzędowego savoir-vivre’u.
2. „Skuteczne motywowanie pracowników” - Celem
szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności
w zakresie stworzenia efektywnego systemu motywacji pracowników, poznanie narzędzi do skutecznej motywacji.
3. „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy” Celem szkolenia było nabycie/doskonalenie umiejętności odróżniania spraw ważnych od nieważnych,
pilnych od niepilnych i zajęcia się nimi w odpowiednim czasie, poznanie i przewiczenie znaczenia
komunikacji w zarządzaniu czasem oraz odnalezienie własnego czasu w kontekście otoczenia – czyli
jak nie tracić czasu na nieswoje sprawy ze szkodą
dla spraw własnych. Ponadto uczestnicy mieli możliwość uporządkowania i poznania praktycznych
wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej
i współpracowników.

Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr 30.06-02.07.2010

Trzecie, a zarazem ostatnie w tym roku szkolenie dla
kadry kierowniczej odbędzie się w drugiej połowie października.
Serdecznie zapraszamy!

Skuteczne motywowanie pracowników

Skuteczne motywowanie pracowników
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Druga wizyta studyjna w ramach Platformy
Wymiany Doświadczeń

W dniach 25-28 maj 2010 r.
odbyła się II wizyta studyjna do
Trójmiasta. Uczestniczyło w niej 36
Dyrektorów/Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie z
terenu województwa podlaskiego.
II wizyta studyjna miała na celu zapoznanie się z alternatywnymi formami pracy społecznej oraz sposobami na wykorzystanie ich dla
uzupełnienia systemowych działań
ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrum pomocy rodzinie. Miała ona na celu także poznanie dobrych praktyk trójmiejskich
instytucji pomocowych w stosowaniu innowacyjnych metod wsparcia, tj. Streetworkingu, asysten-

II wizyta stydyjna
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tów rodziny i osoby bezdomnej, LZI, Sieci Partnerstw
Społecznych oraz wymianę doświadczeń uczestników
wizyty między sobą oraz między pracownikami odwiedzanych instytucji.
Pierwszego dnia uczestnicy spotkali się z przedstawicielem gdańskiej Fundacji Regionalnego Centrum
Informacji. Głównymi zagadnieniami jakie zostały omówione na spotkaniu były specyfika problemów społecznych w Trójmieście oraz sposoby ich rozwiązywania.
Drugi dzień opierał się na poznaniu placówek zarządzanych przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta - Koło Gdańskie. Kierownicy/Dyrektorzy odwiedzili m. in.: Ogrzewalnię dla 20 osób w Gdańsku, Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych, Noclegownię Św.
Brata Alberta, Schronisko dla 35 mężczyzn w Gdańsku

- Nowym Porcie oraz Centrum Integracji Społecznej w
Gdańsku. Na koniec odbyły się warsztaty na temat: „Alternatywne formy pracy społecznej jako uzupełnienie
działań systemowych”.
Następnego dnia uczestnicy odwiedzili Pogotowie
Socjalne dla Osób Nietrzeźwych, które zastąpiło Gdańską
Izbę Wytrzeźwień, wprowadzając innowacyjne metody
pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu. Spotkali się
tam z gdańskimi streetworkerami oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Przedstawiciele
KMP omówili działania prewencyjne policji. Były to m.
in.: procedura Niebieskiej Karty we współpracy z MOPSem w Gdańsku, policyjne patrole streetworkerskie oraz
innowacyjne programy podejmowane we współpracy z
instytucjami społecznymi. Po spotkaniu Dyrektorzy/Kierownicy udali się do Sopotu, gdzie odwiedzili Punkt Charytatywny prowadzony przez Towarzystwo Pomocowe
Św. Alberta - Koło Gdańskie.

II wizyta stydyjna
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Ostatniego dnia uczestnicy odwiedzili Gdańską
Fundację Innowacji Społecznej. Zaprezentowano w niej
program streetworkerski (streetworkerzy z dzielnicy
Orunia), Gdańską Sieć Partnerstw Lokalnych (spotkanie
z liderami partnerstwa), działalność portalu społecznościowego www.mojaorunia.pl oraz dom sąsiedzki jako
centrum społecznościowe. Później odbyło się spotkanie
z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku - Dzielnicy Orunia.
Na zakończenie wizyty studyjnej wśród uczestników przeprowadzone zostały liczne dyskusje oraz wypełniono ankiety, z których wynikło, iż wizyta studyjna
była przydatna i spełniła oczekiwania.
Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej pragnie serdecznie podziękować Dyrektorom/Kierownikom i pracownikom oraz władzom
lokalnym odwiedzanych instytucji za zaangażowanie
i pomoc w realizacji II Wizyty Studyjnej.

II wizyta stydyjna
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Specjalistyczne doradztwo dla ops i pcpr
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Prawo zamówień publicznych 28.07

Na przełomie czerwca i lipca zorganizowaliśmy
dwa spotkania doradcze z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W sumie, ze względu na duże
zainteresowanie tematem, odbyło się ich cztery. Usługa
doradcza realizowana była w formie spotkań indywidualnych. Grupy liczyły nie więcej niż 4 uczestników. Taka
forma doradztwa sprzyja efektywniejszemu rozwiązywaniu Państwa dylematów, związanych z tematem spotkania. To Państwo decydują o czym i jak długo chcą dyskutować. Na jeden termin kwalifikujemy maksymalnie
12 uczestników. Osoby zgłoszone na spotkanie doradcze dzielimy na grupy a informację o zakwalifikowaniu
na konkretny termin i godzinę przesyłamy na podany w
zgłoszeniu adres e-mailowy.
Kolejnym tematem najczęściej pojawiającym się w
kierowanych do nas przez Państwa wnioskach jest Prawo
Zamówień Publicznych. Ze względu na okres urlopowy,
zorganizowaliśmy tylko jedno spotkanie z tego zakresu.
Jednak na jesień planujemy zorganizować następne. Jest
to ważna informacja szczególnie dla tych z Państwa, którzy nie zakwalifikowali się z powodu braku miejsc na organizowane przez nas w I półroczu szkolenie „Znowelizo-

wana ustawa Prawo Zamówień Publicznych”. Zakres usługi
doradczej obejmuje doradztwo dotyczące wszystkich zagadnień związanych z zastosowaniem prawa zamówień
publicznych w instytucjach pomocy społecznej, m.in.:
• doradztwo w zakresie przedmiotowego i podmiotowego stosowania ustawy,
• pomoc w określeniu warunków udziału w postępowaniu
oraz kryteriów oceny ofert,
• pomoc w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia,
• pomoc doradcza przy wyborze trybu udzielania zamówień publicznych, dokumentowanie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,
• pomoc w prawidłowym sporządzaniu umowy w zamówieniach publicznych,
• pomoc w interpretacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• pomoc w ustaleniu procedur postępowania w zamówieniach do 14 tys. Euro.
Zaproszenia zostały wysłane do Państwa poprzez pocztę
elektroniczną.
Serdecznie zapraszamy!

Prawo zamówień publicznych 28.07

SYSTEM REALIZOWANEGO DORADZTWA
PRZEZ BIURO PROJEKTU ROPS W BIAŁYMSTOKU
REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ INSTYTUCJE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OKREŚLONYCH USTAWĄ:

OPRACOWYWANIE I REALIZACJA
STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

ŚWIADCZENIA RODZINNE
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z DORADCAMI

Lawda Małgorzata:
tel. kom. 664 779 793
tel. 85 744 71 43
e-mail: l.pawell@wp.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu
ROPS we wtorki 13.30-15.30

Golubiewska Krystyna:  
nr tel. 85 744 71 74, 85 744 71 71
e-mail: podlasem8@op.pl
dyżury w siedzibie ROPS,
ul. Kombatantów 7,
w piątki 8.00-13.00

ZAKRES DORADZTWA WYNIKAJĄCY Z BIEŻĄCYCH POTRZEB
INSTYTUCJI (m.in. KPA, PZP)
ZŁOŻENIE WNIOSKU DO BP ROPS
W BIAŁYMSTOKU

Wniosek o udzielenie doradztwa do
pobrania na stronie www.projekt.
rops-bialystok.pl

Tomulewicz Anna:
tel. kom. 609 606 669
tel. 85 744 71 43
e-mail: tomulewicz@op.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu
ROPS we środy 8.30-10.30
W związku z dużym zapotrzebowaniem na doradztwo i z ograniczoną możliwością dojechania doradców do gmin zwracamy się z prośbą, abyście Państwo korzystali osobiście z dyżurów doradców
i przyjeżdżali do Biura Projektu, mieszczącego się w Białymstoku, przy ul. Legionowej 30 lok. 207. Przyjazd należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod nr 85 744 22 14.
Kodeks Postępowania Administracyjnego 28.06.2010

Podlaski Przegląd Społeczny

Kodeks Postępowania Administracyjnego 05.07.2010
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Wzmocnienie współpracy i rozwijanie partnerstwa
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
w powiatach województwa podlaskiego

ROPS w Białymstoku w 2010 roku organizuje seminaria upowszechniające dobre praktyki w zakresie
pomocy i integracji społecznej, jak także wzmacniające
współpracę między Instytucjami Pomocy Społecznej,
Powiatowym Urzędem Pracy oraz Policji z powiatów województwa podlaskiego. Każde spotkanie prowadzone
jest przez Panią Annę Kłos – moderatora działającego na
zlecenie ROPS w Białymstoku.

Spotkanie w powiecie białostockim

Spotkanie w powiecie białostockim

Podlaski Przegląd Społeczny

Poprzez spotkania w poszczególnych powiatach
pragniemy stworzyć Państwu płaszczyznę do dialogu
oraz wymiany doświadczeń, mającą na celu wypracowanie bardziej skutecznych mechanizmów współpracy i rozwijanie partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych w regionie. Podczas seminariów poruszane
zostają między innymi kwestie dotyczące praktycznego
zastosowania wytycznych w zakresie współpracy przy
podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych. Zaprezentowane zostają wszystkie formy wsparcia urzędu
pracy dla bezrobotnego oraz możliwości pracy na lokalnym rynku pracy. Przedstawiciele policji przedstawiają
zasady współpracy z instytucjami pomocy społecznej
szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz
prezentują przykłady wspólnego działania jako „Dobrych
praktyk” w zapobieganiu lub zwalczaniu patologii społecznych w środowisku lokalnym. Każde spotkania opiera
się na Państwa spostrzeżeniach i doświadczeniu, każdy
uczestnik może zabierać głos w panelu dyskusyjnymi.
Do tej pory odbyło się już sześć spotkań w powiatach województwa podlaskiego. Były to spotkania w
powiatach: białostockim, augustowskim, wysokomazowieckim, zambrowskim, bielskim i hajnowskim.

HARMONOGRAM ZAPLANOWANYCH SPOTKAŃ
DATA

Trener

Miejsce

07.10.2010 r.

Spotkanie nt. „Wzmocnienie współpracy i rozwijanie partnerstwa
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w powiecie
sokólskim”

Anna Kłos

Starostwo Powiatowe w Sokółce

08.10.2010 r.

Spotkanie nt. „Wzmocnienie współpracy i rozwijanie partnerstwa
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w powiecie
monieckim”

Anna Kłos

Starostwo Powiatowe w Mońkach

15.10.2010 r.

Spotkanie nt. „Wzmocnienie współpracy i rozwijanie partnerstwa
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w powiecie
łomżyńskim”

Anna Kłos

Starostwo Powiatowe w Łomży

22.11.2010 r.

Seminarium podsumowujące spotkania w powiatach województwa podlaskiego

Anna Kłos

Białystok

Spotkanie w powiecie bielskim

Spotkanie w powiecie bielskim

Spotkanie w powiecie hajnowskim

Spotkanie w powiecie hajnowskim

Spotkanie w powiecie augustowskim

Podlaski Przegląd Społeczny
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Ogólnopolskie Seminarium upowszechniające
dobre praktyki z zakresu polityki społecznej

W dniach 7-9 lipca 2010 roku Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej zorganizował ogólnopolskie Seminarium upowszechniające dobre praktyki z zakresu
polityki społecznej na terenie naszego województwa.
Odbyło się ono w Białowieży. Wzięło w nim udział 41
osób: Dyrektorzy ROPS-ów z terenu całej Polski wraz
z pracownikami oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych.
Seminarium rozpoczęło się przywitaniem uczestników i przedstawieniem zaproszonych gości przez Panią Elżbietę Rajewską – Nikonowicz – Dyrektor ROPS
w Białymstoku. Następnie głos zabrali Pan Mieczysław
Kazimierz Baszko - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Jacek Przemysław Cylwik – Przewodniczący
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Pan Mikołaj Janowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Otwarcie Seminarium przez Członka Zarzadu Województwa Podlaskiego
Mieczysława Kazimierza Baszko

Podlaski Przegląd Społeczny

Pan Zbigniew Olejniczak z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Warszawie

Pani Dorota Bortnowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentowała sytuację wdrażania Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
Priorytetu VII. Pani Dorota Bortnowska wyjaśniła zmiany
wprowadzone w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki obowiązujące od 1 czerwca 2010
r., w szczególności dot. Poddziałania 7.1.3. Po krótkiej
przerwie przedstawiciele Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku omówili sytuację
dotyczącą wdrażania, realizowania i rozliczania projektów systemowych i konkursowych współfinansowanych
z EFS, ze szczególnym ujęciem Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego. Na koniec Pani Aneta Filipowicz przedstawiła projekt
systemowy pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”, realizowany przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się od wystąpienia Pani Bożeny Tomaszewskiej – Kierownika Obserwatorium Integracji Społecznej w Białymstoku. Przedstawiła
ona zasady funkcjonowania i kierunki działań Obserwatorium Integracji Społecznej w Białymstoku. Następnie
Pani Magdalena Twarowska – Specjalista ds. badań Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie oraz
Pan Zbigniew Olejniczak – z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie omówili praktyczne aspekty
wdrażania i realizacji OIS w Polsce. Pani Katarzyna Rajecka – Jakubowska – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych z ROPS w Białymstoku zaprezentowała jak wygląda
realizacja zadań związanych z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w województwie podlaskim. Po jej wystąpieniu
głos zabrał Naczelnik Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej – Pan Michał Drozdowicz. Ważnym
zagadnieniem poruszonym przez Panią Katarzynę Napiórkowską - Naczelnik Wydziału Opieki nad dzieckiem
i rodziną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej były
zadania samorządu województwa w projekcie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad
dzieckiem. W trakcie wystąpień toczyły się burzliwe dyskusje prelegentów z uczestnikami.
Ostatniego dnia odbył się Konwent Dyrektorów
Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej wraz z wystąpieniem Pani Krystyny Wyrwickiej - Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w trakcie którego poruszano zagadnienia dotyczące przygotowywanych zmian
w ustawodawstwie dotyczącym polityki społecznej.
Jest nam niezmiernie miło, iż w seminarium licznie
uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele ROPS z całej
Polski. Dziękujemy.
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Pan Michał Drozdowicz - Naczelnik Departamentu Koordynacji Systemów
Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej
i Pani Katarzyna Rajecka-Jakubowska - Kierownik Działu Świadczeń
Rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Pani Anna Łukaszewska - p.o. kierownika Referatu Wdrażania Działań
POKL Wspierających Integrację Społeczną Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego

Seminarium upowszechniające dobre praktyki z regionu województwa
podlaskiego
Pani Katarzyna Napiórkowska - Naczelnik Wydziału Opieki nad dzieckiem
i rodziną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
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projekty POKL
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Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa
w województwie podlaskim

Seminarium upowszechniające dobre praktyki z regionu województwa
podlaskiego

Seminarium upowszechniające dobre praktyki z regionu województwa
podlaskiego

Rok 2010 proklamowany został przez Komisję Europejską jako Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym. Ubóstwo i związane z nim wykluczenie
społeczne są jednymi z najpoważniejszych problemów
społecznych, z którymi boryka się każde państwo na
świecie. Są to groźne zjawiska, które stają się również
udziałem coraz większej liczby Polaków.

Seminarium upowszechniające dobre praktyki z regionu województwa
podlaskiego

Seminarium upowszechniające dobre praktyki z regionu województwa
podlaskiego
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Seminarium upowszechniające dobre praktyki z regionu województwa
podlaskiego

Seminarium upowszechniające dobre praktyki z regionu województwa
podlaskiego

Ubóstwo ma wiele znaczeń, jest pojęciem ekonomicznym, jak również socjologicznym. Określając w
sposób najprostszy - dotyczy sytuacji, w której brakuje
środków materialnych na zaspokojenie podstawowych
potrzeb jednostki (żywności, mieszkania, odzieży). Wykluczenia społecznego nie należy utożsamiać z ubóstwem, które raczej może być przyczyną lub skutkiem
tego zjawiska. Osoby ubogie zazwyczaj są wykluczane
z życia społecznego. Negatywne skutki tego zjawiska
coraz częściej budzą refleksje i zmuszają do tworzenia
planów pomocowych, programów walki itp.
Obserwacja ubóstwa w Polsce wykazuje na znaczne terytorialne zróżnicowanie jego zasięgu. Podlaskie
znajduje się wśród województw o najwyższym poziomie niedostatku. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku podejmuje liczne działania i inicjatywy, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób, rodzin i grup, oraz zapewnienie
pomocy osobom zmarginalizowanym. Niezbędnym
elementem przeciwdziałania zjawiskom ubóstwa i wykluczenia społecznego jest diagnoza ich rozmiarów i
identyfikacja przyczyn. Rozpoznanie poziomu ubóstwa
oraz identyfikacja jego przyczyn na terenie województwa podlaskiego zostały uznane również jako problem
wymagający najpilniejszego zbadania przez podlaskie
instytucje pomocy społecznej.

Podlaski Przegląd Społeczny

Badanie poziomu ubóstwa województwa podlaskiego zostało przeprowadzone na podstawie zmiennych diagnostycznych określających sytuację społeczno-gospodarczą i obejmowało okres trzech lat:
2007-2009. Analiza została przeprowadzona oddzielnie
dla każdego roku, a poziom ubóstwa przedstawiono
zarówno dla powiatów jak i gmin województwa podlaskiego. Takie podejście pozwoliło na bardziej szczegółowe zbadanie stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych jednostek terytorialnych. Ponadto rozszerzenie
analizy na okres trzech lat pozwoliło na zbadanie ubóstwa w ujęciu dynamicznym i określenie zmian stopnia
zagrożenia w analizowanym okresie.
W badaniu zastosowano wielowymiarową analizę
wykorzystując wskaźniki związane z dwoma czynnikami: społeczno-ekonomicznym i społeczno-demograficznym. Pierwszy z nich określa człowieka w kontekście posiadania przez niego pracy i funkcjonowania
w środowisku rodzinnym. Natomiast czynnik społeczno-demograficzny uwidacznia wewnętrzną strukturę
ludności, zwracając uwagę na zagrożenie ubóstwem w
kontekście stanu i struktury rodziny. Wskaźniki użyte w
badaniu zostały obliczone na podstawie danych GUS
oraz MPiPS. Zmienne diagnostyczne zostały poddane
standaryzacji oraz normalizacji, a następnie nadano im
rangi. To pozwoliło na utworzenie swego rodzaju rankingu powiatów i gmin ze względu na poszczególne
zmienne diagnostyczne.

Stopień zagrożenia ubóstwem został przedstawiony za pomocą zm

To pozwoliło na utworzenie swego rodzaju rankingu powiatów i gmin ze względu na
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poszczególne zmienne diagnostyczne.

syntetycznej, która powstała na bazie wskaźników stanowiących zmienne diagno

Natomiast
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z brakiem dostępStopień
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ny za pomocą zmiennej syntetycznej, która powstała na
bazie wskaźników stanowiących zmienne diagnostyczne
w badaniu. W tym celu posłużono się jedną z metod
porządkowania liniowego, tzw. metodą rang, która
pozwoliła na przedstawienie rankingu powiatów oraz
gmin ze względu na poziom zagrożenia ubóstwem w
kolejnych latach. Ponadto w opracowaniu zastosowano
metody porządkowania nieliniowego, które posłużyły do pogrupowania powiatów oraz gmin na skupienia
jednostek podobnych ze względu na poziom ubóstwa.
Poniższe mapy prezentują poziom ubóstwa na terenie
gmin i powiatów województwa podlaskiego w 2009 r.
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• liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców w wieku
terenie gmin. Poziom dochodów gmin wpływa na syprodukcyjnym;
tuację ekonomiczną regionu, a co się z tym łączy - na
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poziom ubóstwa. Gminy o wyższych dochodach są
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projekty POKL

Podejście klasyczne
(dochody /wydatki)

ności do pełnych danych dotyczących sytuacji ekonomicznej gmin, liczba analizowanych zmiennych jest mniejsza
i dotyczy zakresu pomocy społecznej udzielanej w powiatach i gminach oraz poziomu bezrobocia:
• liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną
z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców;
• liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców;
• liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców;
• liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym.

metodą rang, która pozwoliła na przedstawienie rankingu powiatów oraz gmin ze w

Kącik strategiczny
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Stopień ubóstwa w 2009 roku na terenie GMIN województwa podlaskiego

STOPIEŃ UBÓSTWA W 2009 ROKU NA TERENIE GMIN WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Badanie stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach i powiatach w województwie podlaskim pozwoliło dokonać zestawienia dynamiki zmian zagrożenia ubóstwem na przestrzeni lat. Przedmiotowe dane prezentują poniższe tabele:

projekty POKL

Stopień zagrożenia ubóstwem
na terenie powiatów

2007

2008

2009

Bardzo niski

1

1

5

Niski

5

3

5

Umiarkowany

5

5

2

Wysoki

3

6

2

Bardzo wysoki

3

2

3

Źródło: opracowanie własne

Stopień zagrożenia ubóstwem na terenie GMIN w latach 2007-2009
Stopień zagrożenia ubóstwem
na terenie gmin
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7

9

8

Niski

24

34

34

Umiarkowany

44

37

37

Wysoki

28

29

24

Bardzo wysoki

15

9

15

Źródło: opracowanie własne

Stopień ubóstwa
b. niski
niski
umiarkowany
wysoki
b. wysoki
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Przeprowadzona wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa winna stanowić podstawę głębszej analizy
tego zjawiska przez podmioty i instytucje działające w
obszarze polityki społecznej. Zachęcamy do zapoznania
się z pełnym tekstem raportu z badania, w szczególności z opracowanymi wnioskami, dostępnymi na stronie
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku (aktualności, Obserwatorium Integracji
Społecznej – badania zakończone). Istnieje również możliwość uzyskania raportu za pomocą newslettera Obser-
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watorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku.
Kolejnym planowanym przedsięwzięciem w ramach działań podnoszących świadomość opinii publicznej o sytuacji osób żyjących w ubóstwie, będzie
organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku konferencja wojewódzka dotycząca problematyki ubóstwa, wykluczenia społecznego
i związanych z tym zadań podlaskich jednostek, służb i
organizacji pozarządowych w tym zakresie.

projekty POKL

Stopień zagrożenia ubóstwem na terenie powiatów I MIAST GRODZKICH
w latach 2007-2009
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Młodzieżowe wakacje 2010 z projektem
„Teraz Młodzież - program aktywnej integracji
młodzieży” - projekt MGOPS w Drohiczynie

Warsztaty sportowe.
- 6 osób ukończyło udział w warsztatach sportowych (50
godzin) – grupa rowerowa. W ramach zajęć uczestnicy
wzięli udział w:
rajdzie Piaseczno – V etap Mazovia MTB Maraton
24 godzinnym rajdzie w Wieliszewie.
Trenere zajęć: nauczyciel wychowania fizycznego – Stanisław Kosiński.

Kierownik MGOPS/koordynator projektu - Bożena Chrząstowska,
Koordynator ds. Promocji i spraw organizacyjnych projektu - Irmina Arcichowska Lech
Kurs ratownika wodnego

Wakacje to czas, kiedy mieliśmy możliwość spędzenia ich prawie w 100% z Projektem – mówią uczestnicy
warsztatów realizowanych w ramach Projektu MGOPS
Drohiczyn – „Teraz Młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”. Lato 2010, to czas „mega” pomysłów,
mnóstwo pracy warsztatowej, czas wypoczynku w kierunku oczywiście aktywnej integracji młodzieży.
Projekt „Teraz młodzież...” ma swoje sukcesy. Największym sukcesem są niewątpliwie Ci wspaniali młodzi
ludzie, którzy od trzech lat w nim uczestniczą i aktywnie
integrują się. Sukcesem są ukończone warsztaty, których
w roku 2010 mieliśmy osiemnaście.
		 Tegoroczne wakacje to intensywne działanie
projektu i ukończenie różnorodnych zajęć:

Warsztaty budownictwa.
- 9 uczestników ukończyło warsztaty z zakresu budownictwa (40 godzin).
Warsztaty wtajemniczyły w historię budownictwa, zakres teoretyczny jak i praktyczny prowadzenia inwestycji budowlanych, nowe technologie i trendy w budownictwie. Wizyty studyjne w fabryce domów – Firma
„Budimex” oraz na placu budowy domu, to wyjątkowo
ciekawe zajęcia, które dały możliwość poznania „od
podszewki” pracy inżyniera budownictwa.
Trener: Mariusz Warszycki – mgr inż. Budownictwa

Kurs Młodszego Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i otrzymało dyplom potwierdzający nabycie uprawnień Młodszego Ratownika WOPR.
Trener kursu: Starszy Ratownik Wodny, Instruktor Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego-Mariusz Wawtoniuk.

Warsztaty ratownik medyczny.
- 18 osób uczestniczyło w warsztatach Ratownik Medyczny (15 godzin). W ramach warsztatów uczestnicy
nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej (BLS + AED).
Trener zajęć: Ratownik Medyczny – Radosław Rozumski.

Zajęcia były prowadzone na Pływalni Miejskiej „Wodnik”
w Bielsku Podlaskim.
Warsztaty projektant wnętrz.
- 7 uczestniczek z wielką kreatywnością brało udział w
warsztatach - Projektant Wnętrz (50 godzin).
Na warsztatach powstały projekty nowoczesnych stylizacji
wnętrz w postaci makiet i dokumentacji szkicowej.
Trener: Anna Czajkowska – mgr sztuki, architekt wnętrz.
Warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego

Warsztaty z zakresu kosmetologii.
- 21 uczestniczek zakończyło warsztaty (55 godzin).
Poznając trudną sztukę zawodu kosmetyczki, makijażysty, wizażysty. Młodzież miała możliwość nauki na zajęciach praktycznych w gabinecie kosmetycznym.
Trener: Marzanna Pietrzak – właściciel Gabinetu Kosmetycznego.

Kurs prawa jazdy kat.B
- 23 osoby ukończyły egzaminem wewnętrznym kurs
prawa jazdy kat. „B”. Obecnie odbywa się egzamin państwowy. Od m-ca października rozpocznie zajęcia druga
grupa szkoleniowa – 20 osób. 43 osoby nabędą uprawnienia kierowcy kat.B
Kurs prowadzi: Ośrodek Szkoleniowy ACZE - Andrzej Czerkas.

Wizyta Studyjna na montażu domu

Warsztaty z zakresu kosmetologii
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Warsztaty ratownik wodny.
- 15 osób ukończyło:
Szkolenie z zakresu doskonalenia pływania i otrzymało
kartę pływacką.
Trener: Starszy Ratownik Wodny – Andrzej Gliwa.

Warsztaty projektowania wnętrz (tworzenie makiety)
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Kurs prawa jazdy
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Projekt systemowy „Determinacja - Aktywna
integracja - Akceptacja” PCPR w Mońkach

Warsztaty kulturoznawstwa.
- 22 osoby aktywnie uczestniczy w wielu formach tych
warsztatów. Mając na względzie rozwój intelektualny
uczestników projektu, zorganizowano:
• Wyjazd do Teatru Buffo - przedstawienie pn. „Savoir vivre” w wykonaniu Kabaret Hrabi.
• Wyjazd edukacyjno – artystyczno - turystyczno –
sportowo – poznawczy na mazury. W bogatym programie wyjazdu zrealizowano:
* Warsztaty Kulturoznawstwa:
- Zwiedzanie Twierdzy Osowiec;
- Poznanie piękna przyrody Rajgrodu i okolic;
- Rejs Statkiem Papieskim po kanale Augustowskim;
- Zwiedzanie Studzienicznej;
- Poznanie zabytków i historii Augustowa;
- Zajęcia savoir – vivre.

Warsztaty kulturoznawstwa

* Warsztaty sportowe:
- Rajdy rowerowe szlakiem turystycznym Rajgrodu;
- Zajęcia sportowe na kąpielisku:
- wyciąg nart wodnych;
- kajaki;
- rowery wodne;
- piłka plażowa;
- wyścigi na torze kartingowym;
- Zawody sportowe – kręgle;

Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
				
w Mońkach

Warsztaty sportowe

* Warsztaty teatralne (25 godzin):
Zajęcia z zakresu rzemiosła teatralnego – wprawki teatralne, małe formy sceniczne, tworzenie form kabaretowych, komediowych.
Trener warsztatów: Lidia Sadowa – mgr sztuki, aktorka Teatru ”Polonia” Krystyny Jandy.
PROMOCJA PROJEKTU
1. Występ artystyczny na zakończenie Podlaskich dni
Rodziny w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Białymstoku w dniu 23.06.2010r.
2. Pokaz artystyczny – wokalny i taneczny, uczestników
warsztatów tanecznych i wokalnych podczas Dni
Drohiczyna w dniu 24.07.2010r.
3. Prowadzenie dyskoteki, przez uczestników Warsztatów DJ, podczas Dni Drohiczyna w dniu 25.07.2010r.
4. Pokaz taneczny i wokalny podczas Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w dniu 24.08.2010r. w Drohiczynie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
od dnia 1 marca 2010 roku rozpoczęło realizację projektu
systemowego pod nazwą „Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
którego zakończenie nastąpi 31 grudnia 2010 roku.
Całkowity koszt projektu wynosi 407.158,55
PLN, z czego dofinansowanie Instytucji Pośredniczącej 347.494,55 PLN oraz wkład własny w wysokości
59.664,00 PLN.
Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnej i wynika z chęci poprawy sytuacji
społeczno – zawodowej klientów PCPR w Mońkach.
Celem nadrzędnym (ogólnym) projektu systemowego
jest wsparcie integracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji, zwiększenie potencjału społeczno - zawodowego
osób bezrobotnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo
– wychowawczych.
Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez:
• nabycie motywacji do podejmowania działań eliminujących zjawisko nabytej bezradności,
• wzrost wiary we własne siły,
• wsparcie finansowe procesu usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych poprzez zawarcie 4 indywidualnych programów usamodzielnienia,
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•
•
•

poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Monieckiego,
podniesienie kwalifikacji 24 osób bezrobotnych,
zwiększenie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych.

W okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2010 roku przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. W wyniku
naboru wyłoniono 85 osób, do których mają być skierowane wszelkiego rodzaju działania wspierające. Grupę
docelową stanowią osoby niepełnosprawne (57), osoby
bezrobotne (24) oraz usamodzielniani wychowankowie
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (4). Wszyscy Beneficjenci projektu korzystają ze
świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności
zawodowej i są zagrożeni wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu do wszystkich Beneficjentów skierowane zostaną następujące działania:
1. Konsultacje indywidualne z psychologiem.
2. Warsztaty umiejętności psychospołecznych, których
zadaniem jest podniesienie wiary we własne siły oraz
nauka zasad komunikacji międzyludzkiej.
3. Konsultacje z doradcą zawodowym.
4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy.
5. Kursy i szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby BO.
6. Konsultacje z radcą prawnym.
Dodatkowo, 57 osobowa grupa osób niepełnosprawnych, otrzyma dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych lub/i zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze. Osobom tym przewidziano również
szkolenia zgodnie z ich potrzebami i predyspozycjami.

projekty systemowe OPS, PCPR
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Grupie 24 Beneficjentów projektu, którą stanowią
osoby bezrobotne oferujemy następujące kursy:
• prawo jazdy kat. B,
• kierowca – operator wózków jezdnych z napędem
silnikowym,
• obsługa kas fiskalnych + profesjonalny sprzedawca,
• obsługa komputera + finanse i rachunkowość - I stopień,
• bukieciarz – florysta,
• opiekun osób starszych.
Wyłonionym 4 wychowankom rodzin zastępczych
udzielona zostanie pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej. Usamodzielniane osoby skorzystają także z wybranych przez
siebie szkoleń.
W projekcie przewidziano dwie konferencje, jedną
która rozpoczęła projekt i druga, która go zakończy i podsumuje. W działaniach o charakterze środowiskowym zostaną zorganizowane dwie imprezy integracyjne. Letni
festyn sportowo – rekreacyjny odbędzie się na przełomie
czerwca i lipca, natomiast wycieczka autokarowa „Poznaj
nasz powiat” w miesiącu październiku.
Przewidywane rezultaty osiągnięte przez Beneficjentów
wynikające z udziału w projekcie:
• poprawienie autoprezentacji,
• nabycie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych,
• ożywienie relacji społecznych,
• wzmocnienie poczucia własnej wartości,
• wzrost pozytywnego myślenia,
• wzrost umiejętności rozwiązywania własnych problemów,
• podniesienie umiejętności praktycznych (napisanie
listu motywacyjnego, życiorysu, korzystanie z komputera i przeglądarek internetowych),
• nabycie kluczowych umiejętności pracowniczych
oraz pracy w zespole,
• zwiększenie zdolności motywacyjnych,
• podniesienie poziomu samooceny,
• zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania
i uzyskania pracy,
• wyrabianie zdolności osobistych,
• wzrost pewności siebie i motywacji do podejmowania działań.
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Pragnę podkreślić, iż projekt „Determinacja –
Aktywna integracja – Akceptacja” cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu
Monieckiego. Osoby wpisane na listę rezerwową, już
w chwili obecnej deklarują chęć uczestnictwa w projekcie w roku 2011.

„Europejski Rok – Start w lepsze życie” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łapach w partnerstwie z Domem Kultury w Łapach
w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym (2010)
Małgorzata Wasilewska – p. o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
we wrześniu ubiegłego roku przystąpił do konkursu w
ramach przygotowań do Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) zorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
i otrzymał dofinansowanie (44 910 zł) na realizację projektu Europejski Rok – Start w lepsze życie. Projekt ten
współfinansowany jest przez Unię Europejską i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

ku, teatralnymi, które pomagają uzewnętrznić emocje,
pragnienia, dążenia i myśli. W ramach „Lata w mieście”
zostały zorganizowane wyjazdy na basen do Wysokiego Mazowieckiego oraz plenerowa noc filmowa,
podczas której zostały wyświetlone dwa filmy Zmierzch
i Uprowadzona. Pogoda i frekwencja dopisały. Udział
w projekcie był bezpłatny. Aktywny udział w realizacji
działań mieli wolontariusze, na co dzień współpracujący
z ośrodkiem pomocy społecznej.

Festyn rodzinny Lato w mieście

Festyn rodzinny Lato w mieście

W ramach projektu w okresie od 12 lipca do 8
sierpnia b. r. w Domu Kultury w Łapach odbyło się „Lato
w mieście”, czyli szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, które nie wyjechały na wakacje, a postanowiły
spędzić je w mieście. W ramach działania zostały zorganizowane zajęcia socjoterapeutyczne „Trening umiejętności społecznych” polegające na uczeniu się poprzez
działanie, doświadczanie i wyciąganie wniosków z przeżywanych sytuacji. Zajęcia te uzupełnione były warsztatami plastycznymi, muzycznymi, tanecznymi, bati-

Ponadto na zakończenie „Lata w mieście” został
zorganizowany festyn rodzinny. Podczas festynu dzieci
uczestniczące w zajęciach „Lata w mieście” zaprezentowały umiejętności nabyte podczas szkoleń i warsztatów
tanecznych, muzycznych, teatralnych. Ponadto zorganizowana została wystawa prac plastycznych i batiku, które
dzieci przygotowały na zajęciach. Podczas festynu dzieci
miały wiele atrakcji: rodzinne zawody sportowe, konkursy zagadkowe, konkurs malowania na betonie, karaoke,
itp. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni.
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„Jak opracowywać aktualizację strategii
w gminie lub powiecie”część trzecia : warsztaty ze społecznością

Ponadto nagrody i upominki otrzymali uczestnicy „Lata
w mieście”. Podczas festynu zorganizowano prezentację
nowego podnośnika Państwowej Straży Pożarnej, występ
zespołu muzycznego Nocny Kwartet, a dzieci mogły korzystać z dmuchanych atrakcji tj.: ścianka wspinaczkowa,
zjeżdżalnia, trampolina, itp. Natomiast dorośli mogli skorzystać z bezpłatnego poradnictwa pracownika socjalnego na stoisku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łapach, gdzie można było również otrzymać informacje
nt. działań i form pomocy świadczonych przez MOPS. Był
to szczególny dzień dla rodziców i ich pociech. Partnerem
przy realizacji „Lata w mieście” był Dom Kultury w Łapach.

Anna Tomulewicz

Warsztaty batiku

Dotychczas wykonaliśmy ocenę wieloaspektową
strategii oraz powołaliśmy zespół ds. aktualizacji. Stało
się tak w gminie/powiecie dzięki naszym artykułom albo
terenowej pracy z doradcami ROPS w praktyce. Podczas
poniższych rozważań będziemy się zastanawiać, które
z warsztatów poświęconych aktualizacji/opracowaniu
strategii służą naszym potrzebom, a które są niezbędne
w procesie partycypacji. Tak, by powstał dobry, metodologicznie poprawny i nam służący dokument.
W tym celu doradcy ROPS (i/lub koordynator strategii) powinni w uzgodnieniu z Zespołem ds. opracowywania strategii zbudować scenariusz działań dostosowany do potrzeb danej społeczności.
Festyn rodzinny Lato w mieście

Noc filmowa

Warsztaty- ich ilość i cele
Ponadto w ramach projektu przewidziano inne
działania m. in.: utworzenie Punktu informacyjnego
dla osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, w ramach działalności którego pracownik
socjalny udziela informacji nt. przysługującym im praw,
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży związany z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym.
Jednym z działań promocyjnych Europejskiego
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
2010 jest nakręcenie reportażu nt. działań podejmowanych na terenie Miasta i Gminy Łapy na rzecz
osób wykluczonych społecznie, który już wkrótce
będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej
www.mopslapy.pl. W ramach działań projektowych został przygotowany Biuletyn informacyjny, w którym
znajdują się dane instytucji i organizacji działających
na rzecz osób wykluczonych społecznie. Biuletyn ten
można nabyć w siedzibie MOPS. W październiku b. r. odbędzie się konferencja podsumowująca działania pro-
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Zajęcia, warsztaty

jektowe w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem
(17.10.2010r. ).
Realizację projektu przewidziano w okresie od
czerwca do października 2010 r.

Z doświadczenia pracy w terenie wynika, że w gminach/powiatach, gdzie ocena strategii i jej rekomendacje są opracowane zgodnie z naszą propozycją ( karta
oceny strategii była przez nas prezentowana w artykule
nr 1) wiadomo, na jakie działania się decydujemy.
Na podstawie uzyskanych wyników można podjąć jedną z trzech decyzji:
a) istniejąca strategia spełnia wszystkie wymagania stawiane tego typu dokumentom i trzeba
ją jedynie zaktualizować w części celów szczegółowych i harmonogramu.
Wówczas praca doradcy z zespołem sprowadza się
do jednego warsztatu ze społecznością (z poniższej tabeli zawiera on elementy warsztatu C i D). Wybieramy podczas niego zadania i projekty spośród
zapisanych w strategii, a najistotniejsze na najbliższy rok dla gminy/powiatu. Wówczas rozmawiamy
z uczestnikami również o możliwości ich finansowania/źródłach.
Zadaniem koordynatora takiej fazy pracy jest, poza
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organizacją spotkania ( szczegółowy opis zaproszenia prezentujemy w załączniku), przygotowanie wersji załącznika w formie harmonogramu do strategii
oraz przygotowanie uchwały na Sesję Rady Gminy/
Powiatu w celu przyjęcia ich przez radnych.
b) istniejąca strategia spełnia tylko część wymagań stawianych tego typu dokumentom i w części trzeba ją zmodyfikować.
W tej sytuacji ustalamy zakres zmian. Decydujemy,
które elementy z warsztatów będziemy wykorzystywać. Jeżeli w wysokim stopniu zostały spełnione pozostałe kryteria można rozważyć połączenie warsztatów i w ten sposób zmniejszenie ich do dwóch.
Warsztaty należy tak przeprowadzić, aby wyeliminować zidentyfikowane słabości strategii. Pomiędzy
nimi odbywa się praca koordynatora i zespołu dotycząca konstrukcji dokumentu. W ostateczności kończymy przygotowaniem wersji załącznika uchwały
wraz z wypracowanymi zmianami na Sesję Rady
Gminy/Powiatu w celu przyjęcia ich przez radnych.
c) Jeżeli natomiast istniejąca strategia nie spełnia
znacznej części lub żadnego z ważnych wymagań stawianych tego typu dokumentom i trzeba
opracować nową strategię to przygotowujemy
i przeprowadzamy pełny czterospotkaniowy cykl
pracy nad strategią. Ich kolejność i założenia prezentujemy poniżej. Czeka nas praca na około pół roku
oraz w ostateczności uchwalenie przez radnych nowego dokumentu.

Projekt systemowy ROPS
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Struktura warsztatów partycypacyjnych1
WARSZTAT A

WARSZTAT A

WARSZTAT A

WARSZTAT A

Wynik końcowy

Diagnoza sytuacji
społecznej w gminie

Analiza problemów
społecznych oraz zasobów społecznych
w gminie

Formułowanie założeń strategii rozwiązywania problemów
społecznych w
oparciu o partycypację społeczną i zasady
rozwoju społecznego

Budowanie koncepcji Powstaje dokument
projektów stymulują- GSRPS oraz
cych zrównoważony Plan realizacyjny
rozwój społeczny

• Analiza sytuacji
społecznej w
gminie w oparciu o
dane statystyczne
oraz opinie środowisk społecznych
i przedstawicieli
instytucji społecznych
• Analiza doświadczeń w rozwiązywaniu problemów
społecznych
• Dotychczasowa
współpraca instytucji i organizacji
społecznych na
rzecz społeczności
lokalnej.
• Formułowanie wizji
rozwoju społecznego gminy (SWOT)

• Identyfikacja i kategoryzacja problemów społecznych
w gminie,
• Analiza przyczyn
zjawisk społecznych, wzajemnych
korelacji
• Określanie zasobów społecznych
gminy
• Badanie potrzeb
społecznych oraz
zakresu ich zaspokojenia
• Ocena poziomu Integracji społecznej

• Analiza zasad rozwoju społecznego
• Formułowanie misji
rozwoju społecznego w korelacji
z wizją rozwoju
gminy
• Formułowanie celów strategicznych
• Określanie celów
oraz kierunków
działań w gminie
• Określanie sposobu
zarządzania realizacją strategii

• Budowanie zarysu
projektów społecznych określających
sposoby działania
zapewniające rozwój lokalny
• Publiczna debata
na temat zaproponowanych rozwiązań,
• Ranking projektów
w oparciu o zasady
rozwoju społecznego
• Wybór projektów
• Powołanie zespołów roboczych w
zdefiniowanych
obszarach

• Określenie działań
zespołu wdrożeniowego
• Ustalenie zasad
monitoringu
• Opracowanie procedur ewaluacji
• Upowszechnienie
wyników działań

Działania promocyjne Działania promocyjne Działania promocyjne Działania promocyjne Działania promocyjne
przedsięwzięcia
przedsięwzięcia
przedsięwzięcia
przedsięwzięcia
przedsięwzięcia
Celem warsztatów partycypacyjnych jest wspólne wypracowanie koncepcji rozwoju społecznego gminy/powiatu, a także projektów służących poprawie sytuacji. Projekty będą budowane w oparciu o pomysły mieszańców i instytucji lokalnych. Ich wdrożenie nastąpi przy pomocy środków gminy/powiatu, a także innych dostępnych źródeł zewnętrznych- jak
np. POKL. Warsztaty mają przyczynić się do rozwiązania bieżących problemów społecznych, a także zaplanowania
działań prorozwojowych.

1

Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację społeczną , PPWOW, Bank Światowy, 7358 POL, Warszawa 2008

Podlaski Przegląd Społeczny

Do udziału w warsztatach zapraszamy obok powołanego Zespołu: przedstawicieli lokalnych władz, organizacji
społecznych oraz instytucji działających w sferze społecznej, przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, a
także gościnnie reprezentantów instytucji powiatowych.
Największą korzyścią warsztatów jest wspólne wypracowanie koncepcji rozwojowych gminy/powiatu, ze
szczególnym uwzględnieniem strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Dzięki tym działaniom uczestnicy warsztatów będą mogli współdecydować o kierunku rozwoju gminy
By uzyskać maksymalną frekwencję należy wybrać na
warsztaty jeden stały dzień w miesiącu, np. ostatni piątek każdego miesiąca i stałe godziny, np. od 8 00 –12 00.
Należy pamiętać, że jeśli cele i zadania procesu mogą
przynieść korzyści wielu osobom, wtedy jest szansa na
szersze i regularne uczestnictwo. Ludzie stają się bardziej
zainteresowani i entuzjastycznie nastawieni. Wyeksponowanie korzyści jest szczególnie istotne z punktu widzenia rekrutacji uczestników na warsztaty, poziomu
motywacji i zaangażowania a także promowania i nagłaśniania idei w społeczności.
Proces pracy ze społecznością również podczas warsztatów opiera się na:
a) budowaniu i wzmacnianiu więzi międzyludzkich,
b) osiąganiu wymiernych rezultatów / realizowania
zadań.
Jeżeli nie ma równowagi w budowaniu i utrzymywaniu tych dwóch filarów uczestnicy będą tracić motywację i zainteresowanie. Warto zawsze pamiętać, by nie
koncentrować się tylko na realizowaniu zadań, ale
także stale wzmacniać integrację - w grupie oraz w
społeczności lokalnej.
Obok instytucji osadzonych w gminie, w pośredni
lub bezpośredni sposób mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji działających np. w powiecie czy też regionie.
Współpraca ta może przynieść wiele korzyści:
• promocję przedsięwzięcia na szerszą skalę
• większe szanse na uzyskanie dodatkowego finansowania,
• dodatkowe źródła wiedzy: eksperci, zasoby, doświadczenia,
• wsparcie usługodawców
• wychodzenie z izolacji, budowanie sieci współpracy
• Współpraca taka może skutkować również uczestnictwem reprezentantów gminy/powiatu w inicjatywach
podejmowanych w gremiach o szerszym zasięgu.
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Od zadań prostych do trudnych.
Należy brać pod uwagę doświadczenia społeczności lokalnej we wspólnej pracy. Jeśli nie nabyli jeszcze takiego doświadczenia, wtedy najpierw trzeba zorganizować
okazję do wykonywania prostych, ale wymagających
współpracy działań. Doradca ROPS albo inny prowadzący spotkania warsztatowe, musi sprawdzić, jakie są
doświadczenia tej społeczności w działaniach grupowych (praktycznych i koncepcyjnych). W zależności od
skali doświadczeń dopasowuje się stosowane metody
do poziomu uczestników. Jeżeli uczestnicy nie mają doświadczeń w tej materii prowadzący winien sukcesywnie
wprowadzać do toku zajęć metody interaktywne, tłumacząc ich przydatność w procesie. Wraz ze wzrostem integracji oraz doświadczeń wspólnego działania społeczność może realizować coraz to nowe działania.
Organizacja warsztatów.
Zespół Zadaniowy powinien zadbać o miejsce realizacji
warsztatów. Należy przygotować:
• salę odpowiadającą ilości osób biorących w warsztatach oraz w miarę możliwości sale bądź wydzielone
miejsca do pracy w grupach;
• materiały do prezentacji prac grupowych (flipchart,
pisaki, papier, taśma mocująca, nagłośnienie itp.)
• miejsce na poczęstunek oraz spotkania kuluarowe;
Zespół Zadaniowy winien zwrócić szczególną uwagę
na działania public relations, skierowane na każdego z
uczestników warsztatów:
• Należy przygotować dla każdego uczestnika materiały- wersję aktualną strategii
• Na każdym warsztacie uczestnicy otrzymują gotowe,
wypełnione identyfikatory z imieniem i nazwiskiem
oraz nazwą instytucji – organizacji, którą reprezentują. To działanie ułatwia komunikację i przyśpiesza
integrację między uczestnikami.
• Należy dokonywać stałej wymiany uczestników w
grupach na kolejnych warsztatach, by doprowadzić
do integracji liderów lokalnych.
• Należy przygotowywać na każdy warsztat szczegółowe programy dnia, które należy konsekwentnie
realizować o ustalonych godzinach. Punktualność
zapewnia uznanie uczestników dla organizatorów
warsztatów.
W programach dnia można ustalić dłuższe przerwy
za zgodą uczestników, by inicjować zapoznawanie się
uczestników pracujących w różnych grupach. W czasie
przerw ożywione rozmowy będą świadczyć o postępującej integracji wśród uczestników warsztatów.
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Festyn „Na Przeroskim Rynku” 08.08.2010 r.

Przed warsztatami należy przygotować listę obecności dla uczestników warsztatów:
Wzór listy obecności :
Lista obecności na warsztacie …..
W dniu ……..
Lp.

Imię
i nazwisko

Funkcja

Instytucja

Adres
kontaktowy

Małgorzata Lawda
Telefon, fax,
e - mail

Podpis

Pomiędzy warsztatami Zespół Zadaniowy analizuje szczegółowo sytuacje i planuje działania na przyszłość. Zadania
przydziela koordynator strategii lub doradca każdemu uczestnikowi Zespołu i dba, by każdy realizował swoje zadania w
terminie i z pełną efektywnością.
Z naszych doświadczeń wynika, że to przede wszystkim dobra komunikacja między uczestnikami warsztatów przyczynia
się do zrealizowania z sukcesem wszystkich zamierzonych działań strategicznych.
Pozdrawiam społecznie:
Anna Tomulewicz
Szanowny Pan/Pani
Prezydent Miasta .........................................wraz z organizatorem spotkania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w .................................... zapraszają na spotkanie warsztatowe poświęcone aktualizacji, ocenie i analizie opracowanego dokumentu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Do udziału zapraszamy osoby reprezentujące nasze miasto w obszarze polityki społecznej – przedstawicieli pomocy
społecznej, edukacji, bezpieczeństwa, profilaktyki, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, kultury, rynku pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu.
Spotkanie odbędzie się dnia 29 września 2009 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta ...........................w godz. 10.00-13.00
Z poważaniem
Program spotkania szkoleniowego:
10.00 - 10.30
Wprowadzenie. Zasady i standardy oceny strategii- zapoznanie z materiałami szkoleniowymi
10.30 -11.30
Praca warsztatowa nad oceną strategii - wskazania do aktualizacji – obszar celów strategicznych oraz
moni				
toringu- praca w podgrupach.
Wybór celów szczegółowych do realizacji w 2010 roku
11.30 - 11.45
przerwa
11.45 - 13.00
Opracowanie założeń do harmonogramu, programów i wskaźników.
Wnioski.
Konsultacje – podział zadań do pracy zespołu.

Przerośl położona jest nad samą krawędzią pięknej
rynny jezior przeroślańskich. Prowadzą stąd nie znakowane i nie zagospodarowane szlaki turystyczne w kierunku
najbardziej atrakcyjnych miejsc w Puszczy Rominckiej, na
Szeskich Wzgórzach, w Suwalskim Parku Krajobrazowym
i na szlaku rzeki Rospudy.
Pierwsza osada powstała ok. 1570 r., a w 1576 r. król
Stefan Batory nadał jej przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. W I połw. XVII w. Przerośl należała do największych miast Suwalszczyzny i rozwijała się dzięki drodze
handlowej między Koroną Królestwa Polskiego a Litwą.
Z upływem czasu, ze względu na wojny szwedzkie, epidemie oraz przesunięciem osi handlowej na wschód, miejscowość podupadła. W 1870 r. Przerośl straciła prawa miejskie.
To piękne miejsce warto odwiedzić. W Przerośli istnieje do dnia dzisiejszego stary rynek, po części z przedwojenną zabudową żydowską. Tam dnia 08.08.2010 r.
odbył się festyn „Na Przeroskim Rynku”. Organizatorami
byli Wójt Gminy pan Sławomir Renkiewicz oraz Gminny
Ośrodek Kultury, którego dyrektorem jest pan Jarosław
Rynkiewicz a także Przeorskie Stowarzyszenie ZIUNA.
Miałam przyjemność uczestniczenia w tym wydarzeniu
jako Konsultant Regionalny w PPWOW.

Spotkanie prowadzą:
- doradca ROPS Białystok
- dyrektor MOPS Łomża
Zaproszenie powinno zawierać następujące elementy:
a) informację o zainicjowaniu działań partycypacyjnych na terenie gminy;
b) cel warsztatów partycypacyjnych;
c) omówienie organizacji warsztatów, tj. informacje o datach, godzinach i miejscu zajęć warsztatowych;
d) informacje o zaproszonych grupach uczestników, jak również informacje o zespole zadaniowym koordynującym działania
przygotowawcze (dane teleadresowe i osoby do kontaktu)
e) korzyści z realizacji warsztatów dla uczestników i gminy (patrz założenia metodologii str ….),
f ) prośba o telefoniczne potwierdzenie udziału w warsztatach na podany numer kontaktowy z Zespołem Zadaniowym,
g) zaproszenie winno być podpisane przez Wójta gminy oraz członka zespołu Zadaniowego
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Kapela Przeroślaki

Na Przeorskim Rynku atrakcji było co nie miara.
Zebranym umilały czas występy zespołów artystycznych m.in. zespół „Przeroślaki”, który jest najstarszym
zespołem ludowym w Polsce północno-wschodniej.
Zespół nazwę swą przyjął w roku 1972, ale początków
powstania zespołu należy się doszukiwać w latach 50 –
tych dwudziestego wieku, kiedy to grupa miejscowych
artystów rozpoczęła regularne próby śpiewu tradycyjnego. Z poprzednim zespołem i składem łączy ich teraz tylko ogromne ożywienie widowni i żywiołowo reagująca publiczność. Niespodzianką jest to, iż w skład
„Przeroślaków” wchodzą wójt Sławomir Renkiewicz który śpiewa, a na bębnach wspaniale gra dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Udział obu panów w pracach
zespołu jest potwierdzeniem wielkiego zaangażowania
w tworzenie i rozwój kultury i przykładem na godzenie
pracy zawodowej z życiem dla społeczności i swojego
regionu.
Swoje umiejętności zaprezentował także dziecięcy zespół folklorystyczny „Przeroślaczki”, który powstał
w 2004 r. a już w 2006 r. był nagrodzony na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Wzruszył publiczność uroczym
repertuarem ludowym, a także typowymi dla dzieci
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Wójt z gośćmi z Łotwy

piosenkami. Pojawił się także zespół śpiewaczy „Znaroku” z Łotwy istniejący od 2000 r., który wykonał lokalne
pieśni obrzędowe i okolicznościowe.

trzy narody – Polski, Prus i Litwy. Dzięki temu specyfika
tego miejsca przetrwała do dziś…
Podczas festynu odbyło się także rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego „Przerośl z Lamusa”, pod honorowym patronatem Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich. Dzięki tej prezentacji odkryto niezapomniany
czar starych fotografii, miejsc ukrytych i przeoczonych
w zgiełku dnia codziennego – jakbyśmy przenieśli się na
chwilę w odległy czas starych obrzędów, pogrzebów, istniejący już tylko w pamięci niewielu mieszkańców. Była
też wymiana doświadczeń na temat integracji oraz zacienienie współpracy z gośćmi z Łotwy.
Urok tego miejsca, ludzie, którzy tam mieszkają, ich
otwartość i chęć pochwalenia się swoim miejscem na
ziemi, pozwala przypuszczać iż warto odwiedzić Przerośl
znowu. To miejsce jest atrakcyjne pod wieloma względami, m.in. przyrodniczymi, krajobrazowymi, jest doskonałym miejscem wytypowanym przez program Zielonych
Płuc do obsługi ekoturystyki tego regionu. Dania kuchni
regionalnej także zawojowały niejeden żołądek, a co za
tym idzie i serce. Festyn był bardzo udany, organizacja
wzorowa, a gościnna Przerośl pożegnała nas i zaprosiła
znowu…

Wystep Mariożetek

Ta wspaniała prezentacja twórczości lokalnej i atmosfera na rynku sprzyjała wspólnej zabawie, a uczestnicy integrowali się poprzez śpiew i poznawanie zwyczajów ludowych. Dzięki organizatorom można było docenić
wspólne dokonania i starania społeczności gminy.
Rynek zapełniły stragany, stoiska handlowe, pachniało
i było gwarnie… każdy chciał spróbować i kupić rarytasy kuchni regionalnej, a także ozdobić swoje mieszkanie
wyrobami rękodzieła ludowego.
Było więc coś dla ciała i ducha…
Promocja książki pt. ”Dzieje miasta i gminy Przerośl”
pozwalała poznać ukryte piękno tego niezwykłego miejsca. Historia Przerośli i ziem ją otaczających to historia
dawnego pogranicza, która była pełna niezwykłych wydarzeń, walk i podbojów. Książka opisuje ten niesamowity tygiel, w którym ścierały się i przenikały wzajemnie języki, kultura, wierzenia i obyczaje. Bo przecież w okolicy
Przerośli zbiegały się niegdyś trzy granice, rozdzielające
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